A 2013-as évben 3 tisztséget töltöttem be. Ezek a 8-as körzet egyéni képviselője, a Pénzügyi
Bizottság tagja, illetve a Nagyszénászugi Részönkormányzat elnöke.
Független képviselőként munkám középpontjában az idei évben is a 8-as körzet érdekeinek
képviselete állt.
Az elmaradásunkat szisztematikusan kell ledolgozni, és elsősorban az utcák, járdák javítását, a
biztonságos közlekedést kell fejleszteni. Ezt a lépésenkénti fejlődés elvét követtük az idei évben.
Miután elvégezzük majd azokat a munkákat, amikkel élhetővé tehetjük közvetlen
környezetünket, utána tudunk majd más célokra koncentrálni.
A 2013-as évet takarításokkal, tisztogatásokkal kezdtük. A Pátyi úton helyreállítottuk és frissen
zöldre festettük az összes karót, kitisztítottuk az Akácfa utcát, a vízelvezető árkot újra ástuk,
majd az egész utcát frissen murváztuk. Kapott murvaréteget a Zsálya utca is, illetve feltöltöttük
az összes kátyút a murvás utcákban, mint a Rigli utcában, vagy a Táncsics Mihály utcában.
Szintén kitakarítottuk és újraástuk a vízelvezető árkot a Táncsics Mihály utcában is, ahol a
rendőrség melletti részen már nagy szükség volt erre. Ezzel több éves problémát oldottunk meg.
Természetesen a mart aszfaltos utcákat is rendbe kellet tenni. A mart aszfaltos utak közül a
Vadász utca tulajdonképpen teljes új felső réteget kapott, míg a Nagy Sándor József és Tavasz
utcákat kátyúzni, illetve a vízlefolyások miatt javítani kellett. Nyilvánvalóan a mart aszfaltos
megoldások ideiglenesek addig, amíg a végleges aszfaltozások megtörténnek, de addig is
előnyösebb, jobb és tisztább a közlekedés, mint egy földes, murvás utcán.
Idén, hosszú tárgyalások és egyeztetések után sikerült elérni, hogy a Nagy Sándor József utcát a
2014-es évben teljes egészében leaszfaltozzák. Az erre irányuló költségek bekerültek az előzetes
költségvetési koncepcióba is. Már a tervezési szakaszban vagyunk.
A körzetben egyedülállóan két teljes utcával is indultunk a járdaprojekten, a Budaörsi úttal és a
Pátyi út utolsó szakaszával, amit évekkel ezelőtt kifelejtettek az építésből. Ebből a két utcából a
Pátyi út már elkészült, a Budaörsi út felújítását áprilisra tette a BVV kft, az új igazgató úr
tájékoztatása szerint. A kis Budaörsi úti lépcsőt azonban még decemberben kiöntötték betonból.
A fenti két utcán kívül több kisebb szakasz megvalósult még lakossági összefogással, illetve
büszkén mondhatjuk, hogy a Fő utca polgármesteri hivatal és Dózsa György tér közötti része is
elkészült.
A felújítási munkák utolsó 2013-as láncszeme az év végén kezdődött Dózsa György téri
rekonstrukció volt.
Úgy gondolom, hogy a 2013-as év építkezései kimagaslottak a korábbi évekhez képest és
sikerült előre haladnunk. A 8-as körzet munkáit a városon belüli összehasonlításban is igen
eredményesnek lehet értékelni, hiszen például járdából itt épült kimagaslóan a legtöbb 2013-ban,
több mint Budakeszi összes többi körzetében egybevéve.
Noha nem tartozik közvetlenül a 8-as körzethez a Szivárvány Óvoda, de a tisztasági festéseket is
támogatta körzetünk.
A másik fontos terület a világítási problémák megoldása. Több utcában már év végére sikerült
elérni a lámpatestek bővítését, mint pl a Hársfa utcában, vagy a Rigli utcában, de az egész 8-as
körzetre vonatkozó fejlesztést indítottunk, melyben lesznek egyedi lámpatest felszerelések,
illetve egész utcaszakaszok fejlesztései.
Az egyedi fejlesztések a következő utcákban várhatóak (ha még nem valósultak meg): Akácfa
utca, Budaörsi útról nyíló Muskátli köz, Kinizsi köz, Patak utca, Lugas köz, Akácfa utca és Kert
utca közötti név nélküli átkötő szakasz, illetve a bővítések a Rigli utcában, a Hársfa utcában és a
Pátyi úton.

Az utca szintű fejlesztések a Budaörsi út bevezető szakasza, Dózsa György tér nyugati oldala,
Patak utca, Tiefenweg utca, vége, Vincellér utca, Zsálya utca.
Ezeken kívül a Dózsa György térnél a Fő utcai gyalogos átkelőnél is erősebb világítás feltételéről
állapodtunk meg.
A körzet építkezésén túlmenően sok kérdésben szavaztam képviselő testületi üléseken és miután
pártállástól függetlenül tudtam megtenni, így mindig a 8-as körzet lakói érdekében tettem ezt.
A pénzügyi bizottságban betöltött tagságom alatt szintén a körzet, de inkább már az egész város
érdekeit képviseltem. Úgy gondolom a harmadik év végére sikerült egy stabil gazdasági
működést elérni, ahol már a fejlesztésekre is jut keret. 2013-ban már nem hullott ki olyan sok
csontváz, mint 2012-ben, amikor még nagyjából 100 millió forintnyi extra, meglepetésszerű
költségek jelentek meg a megelőző 4 év "munkálatainak" köszönhetően. Fontosnak tartom, hogy
sikerült a stabilitást elérni és penzügyileg a várost megerősíteni. A harmadik év végére jelentős
többletet tudtunk felhalmozni, ami alapot ad annak, hogy a várva várt felújítások Budakeszi
életében is meginduljanak.
Nagyszénászug Részönkormányzatának elnökeként Elindítottuk az idei évben a Domb utca
világításának fejlesztését, ahol már a tervezési szakaszban vagyunk. Szisztematikusan
rendbetesszük az utcaneveket, miután olyan fejetlenség van a legtöbb utcánál, hogy más a neve a
kihelyezett táblákon, mint a város nyilvántartásában, vagy a Földhivatalban. Vannak olyan utcák,
ahol ez a három név mind különböző. A javaslatunkra a testület azt az álláspontot fogadta el,
hogy a lakosság lakcímkártyáján szereplő adatok legyenek a végső megoldások, hogy az eddigi
fejetlenség rendbetételét lehetőleg a lakók ne érezzék meg. Ezeken kívül elindítottuk még a
Domb utca lezárt szakaszának megnyitását is. Erre több variáció is van, hiszen nonszensz, hogy
ne lehessen a Domb utcan tovább haladni azért, mert valaki magánútként lezárta a régen járható
útszakaszt. A végső megoldást az idei 2014-es évben dolgozzuk ki. Szintén elindítottuk, illetve
indítványoztuk Nagyszénászúg üdülőövezetté nyílvánítását. Ez több éves folyamat lesz, melynek
a lényege, hogy külterület maradna Nagyszénászug, de üdülőövezetként növekedhetne a
beépíthetőség, ami megoldást jelentene a mostani problémákra, hogy elértéktelenednek a
tulajdonosok ingatlanjai, papírok nélkül kényszerülnek építkezni, nem rendezett építészeti
szempontból a terület. Úgy gondolom nem érdemes szembe menni az árral, el kell fogadnia a
városvezetésnek, hogy igenis egyre többen laknak Nagyszénászugban és nem lehet tovább
elodázni a felmerült kihívásokat és jogos elvárásaikat.
Üdvözlettel!
Tömösi Attila

